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Назарова К. О., Нежива М. О. Аналіз та контроль ефективності використання фінансових ресурсів підприємства
Метою статті є аналіз особливостей формування фінансових ресурсів підприємства та визначення оцінки ефективності їх використання. Ак-
туальність теми ґрунтується на необхідності пошуку механізму оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. Дослі-
джено шляхи вирішення проблем, пов’язаних з використанням фінансових ресурсів. Наведено характерні риси фінансових ресурсів підприємств. 
Відображено систему управління фінансовими ресурсами, методи управління ними (традиційні та прогресивні). Відомо, що для поліпшення фі-
нансового добробуту підприємства необхідне раціональне, економне використання наявних фінансових ресурсів. З цієї причини у статті акцент 
зроблено на понятті «ефективне використання фінансових ресурсів». Запропоновано узагальнюючий показник ефективності використання фі-
нансових ресурсів підприємства.
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использования финансовых ресурсов предприятия
Целью статьи является анализ особенностей формирования финан-
совых ресурсов предприятия и предложение оценки эффективности их 
использования. Актуальность темы основывается на необходимости 
поиска механизма оценки эффективности использования финансовых 
ресурсов предприятия. Исследованы пути решения проблем, связан-
ных с использованием финансовых ресурсов. Приведены характерные 
черты финансовых ресурсов предприятий. Отражена система управ-
ления финансовыми ресурсами, методы управления ими (традицион-
ные и прогрессивные). Известно, что для улучшения финансового бла-
гополучия предприятия необходимо рациональное, экономное исполь-
зование имеющихся финансовых ресурсов. По этой причине в статье 
акцент сделан на понятии «эффективное использование финансовых 
ресурсов». Предложен обобщающий показатель эффективности ис-
пользования финансовых ресурсов предприятия.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, оценка, эффективность, пред-
приятие.
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of Use of the Enterprise’s Financial Resources
The article is aimed at analysis of the features of formation of the enterprise’s 
financial resources and proposal of an evaluation of efficiency as to their use. 
The relevance of the topic is based on the need to find a mechanism for evalu-
ation of efficiency of the financial resources of enterprise. Ways of dealing 
with problems related to the use of financial resources were explored. Char-
acteristic features of the financial resources of enterprises have been provid-
ed. The system of management of financial resources, as well as the manage-
ment practices (traditional and progressive), have been reflected. It is known 
that a rational, economical use of available financial resources is necessary to 
improve the financial well-being of an enterprise. For this reason, the article 
focuses on the concept of «efficient use of financial resources». A general-
izing indicator of the efficiency of use of the enterprise’s financial resources 
has been proposed.
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Фінансові ресурси відіграють значну роль у 
фінансово-господарській діяльності підприєм-
ства, його розширеному відтворенні. В умовах 

ринкової економіки на вітчизняних ринках спостеріга-
ється нестача фінансових ресурсів підприємства, що не-
гативно впливає на діяльність підприємств, спричиняє 

* Стаття написана в межах виконання науково-дослідної теми 
№ 626/20 «Державні пріоритети аудиту економічних відносин 
суб’єктів господарювання в Україні».

утворення та зростання боргів перед іншими суб’єктами 
господарювання, державою, співробітниками і т. ін.

Актуальність теми даної статті обумовлена необ-
хідністю аналізу та пошуку механізму оцінки ефектив-
ності використання фінансових ресурсів підприємства.

Метою статті є розкриття наукових і практичних 
аспектів аналізу особливостей формування фінансових 
ресурсів підприємства та розробка пропозицій з оцінки 
ефективності їх використання.
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Дослідженням проблем використання фінансових 
ресурсів підприємства займалося багато як іноземних, 
так і вітчизняних учених. Згідно з енциклопедичним 
словником, ресурси – це кошти, цінності, запаси, мож-
ливості, джерела коштів, доходів [1, с. 1122]. Фінансові 
ресурси підприємства О. Є. Гудзь визначає як сукуп-
ність усіх високоліквідних активів, що перебувають у 
його розпорядженні [2, с. 9]. А. А. Марченко фінансові 
ресурси та капітал ототожнює [3]. Л. Зятковська дово-
дить, щo фінансовими ресурсами підприємств є грошовi 
фонди цільовогo призначення, сформованi у процесi 
розподілу i перерозподілу валового внутрішньогo про-
дукту, створеногo на підприємствi, якими вонo володіє 
та розпоряджається на правах власності абo повно-
го господарськогo ведення i використовує на статутнi 
потреби [4, с. 149]. В. Oпарін науково обґрунтовує, що 
фінансовi ресурси – це не всi кошти, а лише тi грошi, якi 
«створюють» грошi, тобтo сума коштів, спрямованих в 
oсновнi засоби та в обіговi кошти підприємств [5, с. 58]. 
І. В. Абрамова фінансові ресурси підприємства розглядає 
як економічну категорію, що відображає сукупність усіх 
грошових коштів чи прирівняних до них високоліквідних 
активів (грошового капіталу), які були чи можуть бути 
вкладені у фізичний продуктивний капітал. Зазначений 
капітал у процесі господарської діяльності відновлю-
ється і капіталізується через нерозподілений прибуток, 
який знову авансується в активи підприємства. При цьо-
му, окремо необхідно акцентувати увагу на тому, що під 
фізичним продуктивним капіталом слід розуміти необо-
ротні та оборотні активи підприємства, джерела фінансу-
вання яких відображаються в пасиві балансу [6, c. 11].

Під фінансовими ресурсами підприємства необ-
хідно розуміти грошові кошти, що знаходяться 
в його розпорядженні. Їх можна спрямувати 

на розвиток виробництва, утримання об’єктів неви-
робничої сфери, створення резервів, тощо. Та частина 
фінансових ресурсів, що спрямовується на розвиток 
виробничо-комерційного процесу, представляє капітал 
у його грошовій формі.

Фінансові ресурси підприємства формуються за 
рахунок низки джерел, серед яких виділяють власні та 
залучені. Джерелами фінансових ресурсів можуть бути: 
прибуток, амортизаційні відрахування, кошти від про-
дажу цінних паперів, статутні та інші внески юридичних 
і фізичних осіб, кредити, кошти від реалізації страхово-
го поліса.

Формування фінансових ресурсів є надзвичайно 
важливою складовою у функціонуванні суб’єкта 
господарювання та потребує від управлінського 

персоналу цілої низки знань, умінь та досвіду за різними 
напрямами. Злагоджена та цілеспрямована діяльність за-
сновників та управлінського персоналу підприємства у 
вирішенні питань доцільного використання фінансових 
ресурсів забезпечує збереження підприємства та його по-
дальший розвиток, а відповідно – подальші кроки у про-
цесі формування та використання фінансових ресурсів  
[7, c. 33–34, 39].

Фінансові ресурси, які акумулюються підприєм-
ством з різних джерел (внутрішніх та зовнішніх: власних, 
залучених, позикових) у процесі свого функціонування 
в системі відтворення на мікрорівні, трансформуються 
в капітал підприємства, який, своєю чергою, інвесту-
ється в необоротні та оборотні активи (майно), що ви-
користовуються у фінансово-господарській діяльності 
підприємства з метою отримання прибутку, виконання 
зобов’язань, досягнення статутних цілей [8, c. 12].

На рис. 1 відображено частку фінансових ресурсів, 
сформованих підприємствами різних галузей економі-
ки України у 2015 р., за офіційними даними Державної 
служби статистики України [9]. Динаміка їх створення 
на підприємствах торгівлі (рис. 2) відображає збільшен-
ня сформованих фінансових резервів за період 2012–
2014 рр. Проте у 2015–2016 рр. тенденція змінюється до 
зменшення. Такі зрушення мають негативні наслідки з 
огляду на підвищення залежності підприємств галузі від 
зовнішніх джерел фінансування та потенційне знижен-
ня фінансової стійкості та платоспроможності підпри-
ємств торгівлі.

Сільське, лісове
та рибне господарство

12%

Промисловість
20%

Транспорт, складське
господарство, поштова
та кур'єрська діяльність

30%

Інформація
та телекомунікації

3%

Фінансова
та страхова
діяльність

5%

Професійна, наукова
та технічна діяльність

22%

Діяльність у сфері
адміністративного

та допоміжного
обслуговування

7%

Інше
1%

Рис. 1. частка фінансових ресурсів, сформованих підприємствами різних галузей економіки України у 2015 р. [9]

http://www.business-inform.net


218

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
ін

ан
си

, г
ро

ш
о

ви
й

 о
бі

г 
і к

ре
д

и
т

БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2017
www.business-inform.net

Характерні ознаки фінансових ресурсів підпри-
ємств: обмежена мобільність, джерело доходу, 
об’єкт економічного управління, систематичний 

вплив факторів ризику, трансформаційна здатність, ці-
льовий характер використання, сезонність формування 
та використання, виробничий та інвестиційний ресурс, 
об’єкт купівлі-продажу, права власності та розпоря-
джання, специфічні правила формування і використан-
ня суб’єктами господарювання різних організаційно-
правових форм [6, c. 11].

У процесі діяльності підприємство повинно об-
рати оптимальні варіанти збільшення капіталу за раху-
нок як зовнішніх, так і внутрішніх фінансових ресурсів, 
оптимізувати його. E процесі управління фінансами 
необхідно з’ясувати [10, с. 146]: 
 яку частину прибутку, що залишився в розпо-

рядженні підприємства після сплати податків, 
спрямувати на розвиток виробництва, технічне 
переоснащення, тощо, а яку – у фонд спожи-
вання; 

 яким чином використати кошти – на будівни-
цтво нового приміщення чи придбання акцій 
іншого підприємства; 

 куди саме, в який об’єкт вкласти кошти – при-
дбати понад мінімальні потреби виробництва 
запаси дефіцитних матеріалів чи купувати їх у 
міру потреби; 

 збільшити статутний капітал за рахунок додат-
кової емісії акцій чи звернутися за кредитом до 
банку.

Система управління фінансовими ресурсами – це, 
за змістом, комплекс інструментів, методів, засобів роз-
робки та реалізації управлінських рішень. Вони вплива-
ють на процеси формування, розподілу й використання 
фінансових ресурсів із метою забезпечення стійкого 
фінансового стану й результативної діяльності підпри-
ємства. А від цього залежать його конкурентоспромож-
ність та успіх на ринку. Функціонування системи управ-
ління є запорукою успішної господарської діяльності в 
умовах жорсткої ринкової конкуренції. 

Система управління фінансовими ресурсами під-
приємств складається з управління формуванням фі-
нансових ресурсів та управління їхнім використанням. 
Звідси можна виокремити основні етапи процесу управ-
ління фінансовими ресурсами в сучасних умовах госпо-
дарювання. Це визначення проблеми і постановка за-
вдання управління фінансовими ресурсами, прийняття 
рішення стосовно використання фінансових ресурсів, 
організація та забезпечення його реалізації та аналіз ре-
зультатів прийнятого рішення [11, c. 132].

До методів управління фінансовими ресурсами 
підприємств відносять [12, c. 197–198]:
 традиційні:
 група методів збільшення власного капіталу 

підприємств (одержання підприємством вне-
сків до статутного фонду від засновників та 
акціонерів; одержання підприємством додат-
кового прибутку від господарської діяльності; 
одержання підприємством податкових пільг; 
одержання підприємством фінансової допомо-
ги на безповоротній основі);

 група методів збільшення позичкового капіталу 
підприємств (одержання підприємством бан-
ківського кредиту; одержання підприємством 
товарного кредиту; одержання підприємством 
фінансової допомоги на зворотній основі);

 прогресивні:
 група методів збільшення власного капіталу 

підприємств (розміщення депозитарних розпи-
сок на міжнародних фінансових ринках; розмі-
щення похідних цінних паперів на акції підпри-
ємства);

 група методів збільшення позичкового капіталу 
підприємств (розміщення корпоративних облі-
гацій підприємства на національному та між-
народному ринках; одержання підприємством 
вексельного комерційного кредиту; одержання 
позичкового капіталу);

 група методів оптимізації структури активів 
підприємства (дисконтування дебіторської за-
боргованості підприємства; застосування това-
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Рис. 2. Динаміка обсягу фінансових ресурсів підприємств торгівлі України за 2012–2016 рр. 
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ророзпорядчих цінних паперів; одержання під-
приємством основних засобів у лізинг).

Для поліпшення фінансової стійкості та плато-
спроможності підприємства необхідне раціональне та 
обґрунтоване використання наявних фінансових ресур-
сів. З цієї причини поняття «ефективне використання 
фінансових ресурсів» мусить мати чітку змістовну та 
кількісну визначеність.

Більшість економістів розглядають ефективність 
як порівняння отриманого результату від будь-
якої діяльності з понесеними витратами або вико-

ристаними ресурсами. Ефективність використання фі-
нансових ресурсів можна оцінити за допомогою зістав-
лення отриманого доходу із сумою фінансових ресурсів. 
Так, узагальнюючим показником оцінки ефективності 
використання фінансових ресурсів є ресурсовіддача. 
Узагальнюючий показник ефективності використання 
фінансових ресурсів відображено у формулі (1) [13]:

  
,фр

ос об

А З П
К

Ф Ф
 




  

(1)

де     Кфр – коефіцієнт використання фінансових ресурсів;
А – амортизаційні відрахування;
З – заробітна плата працівників підприємства;
П – валовий прибуток, отриманий підприємством;
Фос – середньорічна вартість основних засобів;
Фоб – середньорічна вартість оборотних засобів 

підприємства.
Саме тому ефективність використання фінансо-

вих ресурсів підприємства варто розглядати через рі-
вень фінансової активності, рівень фінансового забез-
печення та рівень ділової активності.

Оскільки ефективність – це здатність давати ефект, 
результативність процесу, проекту тощо, які визнача-
ються як відношення ефекту, результату до витрат, що 
забезпечили цей результат [14, с. 508], в умовах синергії 
внутрішнього та зовнішнього контролю нагальною про-
блемою постає необхідність визначити, скільки витрат 
суб’єкт господарювання зазнав на проведення і внутріш-
нього, і зовнішнього контролю, а також який ефект вна-
слідок цих витрат суб’єкт господарювання отримав. Від-
повідно до наведеного класичного визначення ефектив-
ності її можна представити в математичному вигляді (2):
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де       Еф – ефективність контролю;
Е – ефект від проведення контролю;
Ввк – витрати на проведення внутрішнього конт-

ролю;
Взк – витрати на проведення зовнішнього конт-

ролю.
Представлена формула, яка є математичним відо-

браженням сталого визначення ефективності в економі-
ці, у контролі не набула широкого застосування через ва-
ріативність і неоднозначність визначення факторів, які, 
відповідно до законів математики, повинні бути визна-
ченими в єдиних одиницях виміру. Відповідно до визна-
чення та формули розрахунку ефективності конт ролю 

найбільший науково-практичний інтерес представляє 
визначення ефекту від проведення контролю (внутріш-
нього, зовнішнього, внутрішнього й зовнішнього). Це 
означає, що якщо мова йдеться про синергію внутріш-
нього та зовнішнього контролю, виникає нагальна по-
треба визначити синергічний ефект [15, c. 311–312]. 

Враховуючи, що розрахунок витрат на проведення 
обох видів контролю з практичної точки зору не являє 
собою значної складності (здійснюється шляхом про-
стого підрахунку), головним для оцінки результатів си-
нергії внутрішнього та зовнішнього контролю стає по-
казник, який безпосередньо, прямо впливає на ефектив-
ність контролю, – ефект. Ефект – це досягнутий резуль-
тат у різних формах вияву – матеріальному, грошовому, 
соціальному [14, с. 505].

Ефект від проведення контролю з математичної 
точки зору являє собою простий алгебраїчний підраху-
нок усіх видів ефектів, які отримані в результаті синергії 
внутрішнього та зовнішнього контролю: економічного, 
соціального тощо. Надзвичайно неоднозначна при цьому 
методика розрахунку саме соціального ефекту. Оскіль-
ки методика розрахунку сумарного ефекту передбачає 
приведення показників до єдиних одиниць виміру, то 
постає актуальне питання можливості та методу визна-
чення соціального ефекту. Попри певні напрацювання 
в цьому напрямі, на практиці соціальний ефект визна-
чають спрощеним методом ранжування, констатуючи 
наявність чи відсутність такого ефекту (або ж надання 
певному ефекту визначених балів, місця). 

В умовах перманентних кризових явищ прогре-
сивні світові компанії-лідери шукають інформацію за 
межами фінансової звітності з метою отримання низки 
показників, які демонструють ініціативи сталого розви-
тку та відповідальності компаній [16]. 

Таким чином, одне з основних завдань синергії вну-
трішнього та зовнішнього контролю – представ-
лення обґрунтованої та максимально об’єктивної 

інформації з широкого кола питань, яка є підґрунтям для 
прийняття управлінського рішення в рамках процесу ви-
користання фінансових ресурсів підприємства та ефек-
тивності його оцінки.                    
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